
Activitats per conèixer i difondre les dinàmiques i el patrimoni del Port. 

Diumenge, 6 d'abril de 2014 
Visita al Port Vell 

El el marc de la investigació, Ciutat port ha visitat el Port Vell per avaluar l'estat de les obres del 
projecte de reforma de la Marina Port Vell 

      
..................................... 

Dijous, 14 de novembre 2013 
Publicació de les aportacions al Seminari sobre el port 

Ha estat publicat un número extraordinari de la revista Biblio3w, del portal Geocrítica de la 
Universitat de Barcelona, dedicat al seminariEstratègies i conflictes en el port i el front marítim de Barcelona, 
celebrat el passat 18 de juny. 

             

Cliqueu aquí per accedir a l'index i els articles > > 
..................................... 

Dimarts 5 i dijous 7 de novembre 2013 
Manchester School of Architecture visita Ciutat Port 

Els alumnes de Landscape Architecture, van visitar el patrimoni cultural del centre històric de 
Barcelona per entendre els processos de canvi urbans i els impactes que generen sobre el teixit 
històric i social els nous projectes en el litoral. 
A càrrec de: Edward Fox i Maricarmen Tapia 

 

http://www.ub.es/geocrit/b3w-1049.htm
https://photos.gstatic.com/media/slideshow.swf


..................................... 

Dimarts 18 de juny del 2013 
Seminari Geocrítica: "Estratègies i conflictes en el port i el front marítim de Barcelona" 

Amb una àmplia acollida es va celebrar el dimarts 18 de juny el Seminari Geocrítica Estratègies i 
conflictes en el port i el front marítim de Barcelona. Van participar persones del món associatiu, acadèmic i 
professional per ampliar i aprofundir la complexa realitat del port i litoral de Barcelona. 

Entre les diverses línies de debat que es van presentar, destaquem la clara articulació dels projectes 
puntuals fora de la normativa urbanística en el port de Barcelona i el seu impacte sobre la 
població, el patrimoni, els usos i la planificació, com és l'actual modificació del Pla d'Usos de 
Ciutat Vella. 
 
En un àmbit més general es van proposar cinc idees clau: 
 
1. La necessitat de transparència en els processos de transformació urbana. 
 
2. El retorn de les plusvàlues de les operacions urbanístiques al conjunt de la societat. 
 
3. Crear un marc legislatiu que permeti la participació ciutadana vinculant als projectes urbanístics, 
assenyalant les dificultats amb que la nova legislació està limitant les formes de participar i oposar-
se a determinats projectes. 
 
4. Instar a la ciutadania a què exerceixi sempre els seus drets individuals i col·lectius, fent ús dels 
mitjans i recursos de què disposa. 

5. I, finalment, el necessari retorn de l'urbanisme al seu sentit inicial de millorar la qualitat de vida 
de les persones i al servei del bé comú. 
 
S'està treballant en la realització de les conclusions del seminari i l'edició de un número 
extraordinari de Biblio3w amb el recull de les aportacions. 

                

Vegeu Programa > > 
..................................... 

Dilluns 17 de juny del 2013 
Recorregut: Dinàmiques de transformació del litoral de Barcelona: Pla de Palau - Facultat 
de Nàutica de Barcelona 
Presentació in situ dels projectes existents sobre el Pla de Palau i Porxos d’en Xifré. Importància 
patrimonial de l’entorn i visita a l’edifici de la Facultat de Nàutica de Barcelona amb Martí 
Mallofré, vicedegà. 
A càrrec de: Mercè Tatjer, Maricarmen Tapia i Javier Moreno. 
..................................... 

http://www.ciutatport.com/seminari
http://www.ciutatport.com/seminari
file:///C:/Users/J/Desktop/ModificaciÃ³n%20web%20cp/Seminari.html


Divendres 14 de juny del 2013 
Enregistrament d'un reportatge per a Tv3 
Els periodistes de la Televisió de Catalunya Alonso Carnicer i Sara Grimal, acompanyats per 
Mercè Tatjer i Maricarmen Tapia, han fet un recorregut per diversos llocs d'interès patrimonial del 
port de Barcelona. Amb els materials enregistrats, editaran un reportatge que s'emetrà en el 
Telenotícies migdia del proper diumenge, dia 23 de juny. 

              

Vegeu Documental de TV3 >> 
..................................... 

Dissabte 15 de juny del 2013 
Recorregut: Dinàmiques de transformació del litoral de Barcelona: Port històric 
Itinerari realitzat des de l'actual Museu d'Història de Catalunya fins al Portal de la Pau, per 
presentar in situ l'estat actual de la franja marítima: usos, estat de conservació així com el impacte 
de l'activitat turística i projectes existents sobre l'àrea. Van participar profesionals de distintes àreas 
i procedències.  
A càrrec de: Maricarmen Tapia i Mercè Tatjer. 

            

..................................... 

Dissabte 1 de juny del 2013 
Taller fotogràfic: Educació visual vers la transformació urbana 
El taller es va realitzar a l'entorn de la plaça del Duc de Medinaceli i plaça de la Mercè, amb la 
participació de professionals de distintes disciplines relacionades amb la ciutat, procedents de 
diferents països. L'engenyera i fotògrafa Esther Almagro prepara actualment un reportatge 
fotogràfic que serà projectat durant el Seminari. 

Aquest taller pretén donar les pautes bàsiques per la realització d'un treball fotogràfic documental, 
i posar-les en pràctica realitzant un breu exercici de documentació del port històric de Barcelona. 
Ens aproparem als usos de la trama urbana actual tenint en compte conceptes com l'edifici com a 
personatge, la idea de conjunt, jocs cromàtics, textures o conceptes espacials, com frontera ciutat-
mar, ciutat-cel i registre de la vida, activitats, persones, fluxes del patrimoni en cavi del port 
històric de Barcelona.  
A càrrec de: Esther Almagro, fotògrafa.  www.estheralmagro.com  

   

Mostra del treball realitzat pels participants en el taller. >> 
..................................... 

Divendres 17 de maig del 2013 
Recorregut: Dinàmiques de transformació del litoral de Barcelona: Port històric. 
L'activitat, inclosa en el curs de Geografia de la Universitat de Barcelona, va comptar amb la 
presència de TV3, que ens va acompanyar durant tota la jornada i prepara un documental per 
emetre'l el septembre.  
A càrrec de: Vicenç Casals, Maricarmen Tapia, Mercè Tatjer. 

http://www.324.cat/noticia/2149675/societat/La-riquesa-patrimonial-de-la-franja-maritima-de-Barcelona
http://www.324.cat/noticia/2149675/societat/La-riquesa-patrimonial-de-la-franja-maritima-de-Barcelona
http://www.estheralmagro.com/
https://static.googleusercontent.com/external_content/picasaweb.googleusercontent.com/slideshow.swf



